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Các khối u gan trước 

khi sử dụng vi cầu 

nhựa SIR-Spheres® 

Y-90 để điều trị 

Giới thiệu 

Tờ thông tin này là dành cho 

những bệnh nhân được đề 

nghị hoặc xem xét Xạ Trị Nội 

Chọn lọc (SIRT, còn gọi là 

Làm thuyên tắc bằng sóng 

radio) bằng cách sử dụng 

vi cầu nhựa SIR-Spheres Y-

90. Được thiết kế để cung cấp 

thông tin về vi cầu nhựa 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

chụp hình ảnh hiển vi Điện 

tử những vi cầu nhựa SIR-

Spheres® Y-90 vi cầu nhựa 

 

 

 

Khối u teo lại 6 tháng 

sau khi điều trị bằng 

vi cầu nhựa SIR-

Spheres Y-90 

 

 

 

 

SIR-Spheres Y-90 và thủ thuật SIRT, những tác dụng 

phụ có thể gặp và để trả lời những thắc mắc của bệnh 

nhân về liệu pháp mới này. Nếu có thêm thắc mắc về 

thủ thuật SIRT, vui lòng trao đổi với bác sĩ hoặc y tá của 

mình. Bác sĩ có thể giải quyết bất kỳ lo ngại cụ thể nào 

về tình trạng y khoa của bệnh nhân. 

 

SIRT là gì và vi cầu nhựa 

SIR-Spheres Y-90 là gì? 

SIRT là liệu pháp, nhắm mục tiêu vào các khối u 

gan, phóng hàng triệu hạt phóng xạ nhỏ gọi là vi 

cầu nhựa SIR-Spheres Y-90 trực tiếp vào các 

khối u gan. 

 

Ban đầu vi cầu nhựa SIR-Spheres Y-90 được phát triển 

ở Úc vào thập niên 1980 và được chấp thuận đăng ký ở 

Hoa Kỳ năm 2002. Hơn 100.000 liều đã được phân phối 

để điều trị cho các bệnh nhân ung thư gan tại hơn 1.000 

trung tâm y tế ở trên 40 nước. 
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Ai thích hợp với SIRT? 

SIRT chỉ thích hợp với những bệnh nhân ung thư gan 

mà trong đó gan là nơi duy nhất bị bệnh hoặc gan là nơi 

bị bệnh chính. SIRT không có tác dụng với các khối u 

ngoài gan. 

 

Trước khi có thể đề nghị lựa chọn SIRT để điều trị cho 

bệnh nhân, bác sĩ cần phải cân nhắc nhiều yếu tố. 

Quan trọng nhất là bệnh nhân phải có một lá gan đủ 

mạnh đang làm việc thỏa đáng. Tiêu chí này thường 

được xác định bằng một xét nghiệm máu đơn giản. 

 

Ai thực hiện thủ thuật SIRT? 

Thủ thuật SIRT do một nhóm y khoa thực hiện, 

bao gồm một chuyên viên gọi là chuyên viên X-

quang can thiệp cùng với các chuyên viên khác 

được huấn luyện để làm việc với phóng xạ. 

 

 

giảm thiểu khả năng các vi 

cầu đến những khu vực 

ngoài gan (ví dụ như dạ 

dày hoặc ruột). Bệnh nhân 

cũng sẽ nhận một lượng 

nhỏ chất nhuộm phóng xạ 

hoặc “các hạt thử” để kiểm 

tra lượng máu chảy từ gan 

đến phổi. 
 

Giả sử những kết quả của 

các xét nghiệm ban đầu này 

là có thể chấp nhận, liều đã 

kê của các vi cầu nhựa  

SIR-Spheres Y-90 sẽ được 

quyết định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiêm truyền các vi cầu 

nhựa SIR-Spheres® Y-90 

 
 

Nhóm điều trị sẽ làm gì trước 

khi cho dùng SIRT? 

Nhóm điều trị sẽ cần biết về tiền sử ung thư và các tình 

trạng y tế khác của bệnh nhân. Sau đó, họ sẽ thực hiện 

nhiều xét nghiệm ban đầu để bảo đảm có thể dùng 

SIRT an toàn cho bệnh nhân. Thường thì bệnh nhân 

sẽ phải trải qua 2 thủ thuật trong tình trạng an thần tỉnh 

táo hoặc gây mê. Cả hai thủ thuật đều kèm theo một 

thủ thuật X-quang gọi là mạch đồ. 

 

Mục đích của mạch đồ hoặc vẽ bản đồ đầu tiên là 

chuẩn bị cho gan của bệnh nhân để điều trị SIRT. 

Trong thủ thuật vẽ bản đồ, chuyên viên X-quang 

can thiệp có thể phải làm tắc các mạch máu để 

Sau đó, các vi cầu nhựa SIR-Spheres Y-90 sẽ được 

dùng trong thủ thuật thứ hai thường được tiến hành  

một hoặc hai tuần sau khi hoàn tất mạch đồ đầu tiên. 

 

Vi cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90  

được sử dụng như thế nào? 

Chuyên viên X-quang can thiệp sẽ rạch một đường 

nhỏ, thường là ở động mạch đùi gần háng hoặc động 

mạch quay gần cổ tay. Bác sĩ sẽ quyết định giải pháp 

nào tốt nhất cho kế hoạch điều trị của bệnh nhân. Một 

ống nhựa dẻo nhỏ, gọi là ống thông, sẽ được luồn qua 

động mạch vào gan. Các vi cầu nhựa SIR-Spheres®  

Y-90 sẽ được truyền qua ống thông này. Toàn bộ thủ 

thuật này sẽ mất khoảng 90 phút. Bác sĩ sẽ thảo luận 

về các thuốc và thuốc mê có thể được dùng trong thủ 

thuật này. 
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Các vi cầu nhựa SIR-Spheres®  

Y-90 hoạt động như thế nào? 

 
 

 
Khối u gan được điều trị bằng các 
vi cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90 

Thủ thuật SIRT sẽ đưa phóng xạ - thường được sử 

dụng để điều trị ung thư – trực tiếp vào khối u gan 

bằng cách sử dụng nguồn cung máu của khối u. 

Mô gan bình thường nhận khoảng 90% nguồn cung 

máu từ tĩnh mạch cửa chảy từ ruột trong khi khối u gan 

nhận khoảng 90% nguồn cung máu của nó từ động 

mạch gan. Các vi cầu nhựa SIR-Spheres Y-90 nhắm 

trực tiếp vào khối u gan qua động mạch gan, nên sự 

phơi nhiễm với các mô gan lành mạnh còn lại là tối 

thiểu. 

 

Đa số các vi hạt có đường kính khoảng 

32 micron, là khoảng 1/3 độ dày sợi tóc người. Các 

vi cầu này đủ nhỏ để chảy qua động mạch gan, 

nhưng lại quá lớn không thể chảy qua các mạch 

máu nhỏ, nơi chúng nằm vĩnh viễn trong khối u. 

 
Các vi cầu nhựa SIR-Spheres Y-90 chứa nguyên tố 

phóng xạ yttrium-90, phân phối các bức xạ beta qua 

một khoảng cách tương đối ngắn trong mô người. 

Yttrium-90 có thời gian bán thải khoảng 2,5 ngày; 

vì thế phần lớn các bức xạ (trên 97%) sẽ được phân 

phối vào khối u trong 2 tuần đầu sau điều trị. 

 
Vì các vi cầu nhựa SIR-Spheres Y-90 được phân phối 

trực tiếp vào các khối u, nên nó cho phép một lượng lớn 

bức xạ chiếu tại chỗ so với xạ trị dòng bên ngoài qui ước. 
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Lợi ích tiềm tàng của các vi 

cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90 

là gì? 

Các dữ liệu lâm sàng chứng minh rằng khi được sử 

dụng kết hợp với hóa trị, các vi cầu nhựa SIR-Spheres 

Y-90 có thể làm thu nhỏ các khối u gan nhiều hơn chỉ 

dùng hóa trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng 

tuổi thọ. Đối với một số ít bệnh nhân, điều trị có thể 

làm thu nhỏ vừa đủ khối u để phẫu thuật loại bỏ 

sau đó. Ở những bệnh nhân mà khối u gan của họ không 

còn đáp ứng với hóa trị nữa, thì các vi cầu nhựa SIR-

Spheres Y-90 cũng đã được sử dụng thành công để làm 

teo những khối u này và kéo dài sự sống của bệnh nhân. 

Có nhiều ấn bản trong các tài liệu khoa học về việc sử 

dụng các vi cầu nhựa SIR-Spheres Y-90 trong điều trị 

các bệnh nhân bị khối u gan. 

 

Tôi có phải ngừng hóa trị 

để nhận SIRT không? 

Thông thường, đa số bệnh nhân ngừng hóa trị trước 

thủ thuật SIRT. Tuy nhiên, bác sĩ ung thư sẽ quyết 

định có cần phải ngừng hóa trị của bệnh nhân trong 

thời gian điều trị này hay không. 

Điều gì xảy ra sau khi tôi 

nhận điều trị? 

Ngay sau thủ thuật SIRT, bệnh nhân có thể được chụp 

để xác nhận các vi cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90 đã 

được truyền dịch vào gan của họ. Bệnh nhân cũng sẽ 

được giám sát trong vài giờ sau thủ thuật để giúp nhóm 

điều trị xác định xem bệnh nhân có bị tác dụng phụ 

hoặc biến chứng nào cần thêm thuốc không. 

 
Vì bệnh nhân sẽ nhận điều trị phóng xạ, nên có vài 

bước thận trọng đơn giản cần làm trong 24 giờ đầu 

sau thủ thuật SIRT. Các bước thận trọng này bao 

gồm: bệnh nhân rửa tay kỹ sau khi đi vệ sinh; chùi 

sạch tất cả các chất rò rỉ hoặc dịch cơ thể như máu, 

nước tiểu hoặc phân và bỏ chúng vào bồn cầu. 

Bệnh nhân sẽ được cung cấp thêm thông tin về những 

bước thận trọng này khi xuất viện. Nhóm điều trị cũng 

sẽ giám sát tiến triển của bệnh nhân bằng cách dùng 

các xét nghiệm máu và chụp X-quang ở những khoảng 

thời gian cách nhau đều đặn. 

 

Bao lâu thì tôi có thể về nhà 

sau khi điều trị? 

Tùy theo phác đồ của trung tâm điều trị, bệnh nhân có 

thể xuất viện 4-6 giờ sau thủ thuật hoặc vào ngày hôm 

sau. Hầu hết bệnh nhân có thể trở lại làm việc bình 

thường hai đến ba ngày sau điều trị. 
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Liệu pháp này có những tác dụng  

phụ gì? 

Hầu hết mọi loại điều trị hoặc thuốc đều có thể gây tác 

dụng phụ không mong muốn. Một số tác dụng phụ có 

thể nhẹ, làm bệnh nhân cảm thấy khó chịu, nhưng một 

số ít có thể nghiêm trọng. Mọi người đều có phản ứng 

khác nhau với điều trị. 

Nhiều bệnh nhân bị đau bụng và/hoặc buồn nôn và 

thường giảm sau một thời gian ngắn và/hoặc với thuốc 

thông thường. Nhiều bệnh nhân cũng bị sốt nhẹ có thể 

kéo dài đến một tuần và mệt có thể kéo dài trong vài 

tuần. Để thận trọng, bệnh nhân có thể nhận thêm 

thuốc như thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, thuốc 

chống nôn và chống loét cùng với điều trị để dự phòng 

hoặc giảm thiểu những tác dụng phụ này. 

 

Các biến chứng tiềm tàng là gì? 

Rất hiếm khi và ngay cả với người kinh nghiệm, có khả 

năng một số ít vi cầu có thể đi vào các cơ quan khác, 

như túi mật, dạ dày, ruột hoặc tụy. 

Nếu các vi cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90 đi đến những 

cơ quan này, thì chúng có thể gây viêm túi mật viêm dạ 

dày hoặc viêm ruột. Những biến chứng này là hiếm gặp, 

nhưng nếu gặp phải thì thường cần điều trị bổ sung. 

Nhóm điều trị của bệnh nhân sẽ được huấn luyện đặc 

biệt để giảm thiểu và phòng ngừa xảy ra những nguy cơ 

này. 
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Tôi nên làm gì nếu tôi gặp phải 

tác dụng phụ? 

Điều quan trọng là bệnh nhân phải liên lạc với bác 

sĩ hoặc y tá của mình nếu bị tác dụng phụ. Bác sĩ 

có thể kê toa thuốc để làm giảm những tác dụng 

phụ này. Mặc dù hiếm khi tác dụng phụ đe dọa tính 

mạng, nhưng điều quan trọng là bệnh nhân phải 

báo cho bác sĩ của mình ngay nếu gặp phản ứng 

không mong muốn. 

Tôi có bị rụng tóc không? 

Chưa gặp tình trạng rụng tóc sau khi dùng các vi cầu 

nhựa SIR-Spheres® Y-90. Nếu bệnh nhân đang được 

hóa trị, thì có thể bị rụng tóc; tuy nhiên các vi cầu nhựa 

SIR-Spheres Y-90 không làm trở nặng vấn đề này. 

Tôi có cần phải tránh thứ gì không? 

Bệnh nhân không được nhận điều trị SIRT nếu mang 

thai và bệnh nhân không được mang thai trong vòng  

2 tháng điều trị vì có thể gây hại không hồi phục với thai 

nhi. Vì thế nên phải dùng các biện pháp tránh thai hiệu 

quả trong suốt thời gian này. Bệnh nhân không được 

cho con bú trong 2 tuần đầu sau điều trị và không sử 

dụng sữa tiết ra trong suốt giai đoạn này để cho trẻ bú 

bình. 

Tôi có phải thay đổi đồ ăn thức 

uống không? 

Không. Bệnh nhân có thể và nên tiếp tục ăn uống bình 

thường. Ăn uống đủ thực phẩm và nhất là chất lỏng sẽ 

giúp bệnh nhân trở lại hoạt động bình thường. Bác sĩ của 

bệnh nhân sẽ là người tư vấn tốt nhất cho bệnh nhân về 

việc uống rượu. 

Tôi có thể tìm hiểu về kinh 

nghiệm của các bệnh nhân 

khác như thế nào? 

Ngoài các tổ chức bệnh nhân cung cấp tư vấn và hỗ 

trợ cho người sống với một loại ung thư cụ thể, còn có 

nhiều nhóm bệnh nhân ở Mỹ sẵn sàng chia sẻ những 

thông tin và giúp lựa chọn điều trị và hồi phục khỏi 

SIRT. 

Thông tin liên lạc của họ là: 

Trang Web nhóm Giáo dục & Hỗ trợ Vi cầu Yttrium 

90 (YES): www.y90support.org 

Email: info@y90support.org 

Điện thoại: 877.937.7478 (chỉ miễn cước ở Hoa Kỳ) 

Ý kiến nhóm Giáo dục & Hỗ trợ Vi cầu Yttrium 90 

(YES) không nhất thiết phải là từ người của Sirtex và 

đường kết nối này được cung cấp như một dịch vụ và 

không nên coi là sự bảo đảm. 
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Sirtex tận tâm hết sức để phát triển các liệu 

pháp mới cho ung thư gan nhằm cải thiện sự 

sống và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. 

Hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ info-ap@sirtex.com 
để biết thêm thông tin. 

Ghi chú  

Thận trọng: Vi cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90 chỉ được phân phối cho các cơ sở có 

giấy phép hoặc được công nhận có khả năng đồng vị y khoa điều trị. Sản phẩm này 

là chất phóng xạ vì thế phải được xử lý theo tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện 

hành. Vi cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90 được cung cấp cho sử dụng ở Singapore, 

Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New 

Zealand. Công dụng / Chỉ định: Sản phẩm này được chỉ định điều trị cho bệnh nhân 

ung thư gan không thể phẫu thuật tiến triển. Cảnh báo / Thận trọng: Việc phân phối 

ngoài ý muốn các vi cầu này tới các nơi không phải khối u gan có thể dẫn đến tổn 

thương do bức xạ tại chỗ và các tác dụng phụ nghiêm trọng. Do hoạt tính phóng xạ 

và hậu quả nghiêm trọng của việc phân phối sai vi cầu tại chỗ, sản phẩm này phải 

được cấy bởi các bác sĩ đã hoàn tất chương trình tập huấn Sirtex TEC. Nên chụp 

SPECT bụng trên ngay sau khi cấy. Bệnh nhân có thể bị đau bụng ngay sau khi cấy 

và có thể cần thuốc giảm đau. Có thể sử dụng các chất phong bế acid dạ dày vào 

ngày trước khi cấy và tiếp tục nếu cần thiết để làm giảm các biến chứng dạ dày. Các 

tác dụng phụ: Các tác dụng phụ thường gặp là sốt, từ nhẹ đến trung bình, kết quả bất 

thường trong các xét nghiệm chức năng gan, đau bụng, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. 

Các tác dụng nặng tiềm tàng do phơi nhiễm với bức xạ cao bao gồm viêm tụy cấp, 

viêm phế quản do bức xạ, viêm dạ dày cấp, viêm gan do bức xạ và viêm túi mật cấp. 

Chống chỉ định: Chống chỉ định vi cầu nhựa SIR-Spheres® Y-90 cho bệnh nhân bị 

các xét nghiệm chức năng gan tổng hợp và bài tiết bất thường rõ ràng; >20% sun 

phổi của tuần hoàn động mạch gan hoặc liều hấp thụ bức xạ 30 Gy với phổi, theo 

ước tính bằng chụp 99mTc MAA. Không nên cấy thiết bị này ở bệnh nhân được xác 

định qua mạch đồ có giải phẫu học mạch máu bất thường dẫn đến chảy ngược mạnh 

tuần hoàn máu động mạch gan đến dạ dày, tụy hoặc ruột. 

Tham khảo tờ Hướng dẫn Sử dụng cho từng quốc gia để biết danh sách đầy đủ các 

chỉ định, chống chỉ định, tác dụng phụ, cảnh báo và thận trọng. 
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Nhà sản xuất Sirtex 

Medical Pty. Ltd. Shop 6 

207 Pacific Highway 

St Leonards NSW 

2065 Australia 

Điện thoại: +61 2 9964 8400 

Fax: +61 2 9964 8410 

Email: info-au@sirtex.com 

Sirtex Medical Singapore Pte Ltd. 

50 Science Park Road, 

#01-01, The Kendall 

Singapore Science Park 

II, Singapore 117406 

Điện thoại: +65 6800 6500 

Email: info-ap@sirtex.com 

www.sirtex.com 

SIR-Spheres® là thương hiệu đã đăng ký của 
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